
Na podstawie art. 8 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U.
Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ w 2001 r. ogólny dopuszczalny po∏ów
w polskich obszarach morskich dla podanych poni˝ej
gatunków ryb:

1) dorsz — 22 155 ton,

2) ∏osoÊ — 32 751 sztuk,

3) Êledê — 61 420 ton,

4) szprot — 81 720 ton.

§ 2. 1. Podzia∏u ogólnego dopuszczalnego po∏owu,
o którym mowa w § 1, dokonuje si´ w nast´pujàcy spo-
sób:

1) dorsz:

a) 2 850 ton — na ∏odzie rybackie, bez dokonywa-
nia podzia∏u na poszczególne ∏odzie,

b) 19 105 ton — na kutry rybackie, do podzia∏u na
poszczególne kutry rybackie w sposób okreÊlo-
ny w za∏àczniku do rozporzàdzenia,

c) 200 ton — na kutry rybackie, które zosta∏y wpisa-
ne do ewidencji statków rybackich w 2001 r.;
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w sprawie okreÊlenia ogólnego dopuszczalnego po∏owu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach mor-
skich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podzia∏u ogólnego dopuszczalnego po∏owu na kwoty po∏owowe.



2) ∏osoÊ:
a) 2 391 sztuk — na ∏odzie rybackie, bez dokonywa-

nia podzia∏u na poszczególne ∏odzie,
b) pozosta∏a kwota po∏owowa — w równych cz´-

Êciach, na kutry rybackie, których armatorzy pro-
wadzili ukierunkowane po∏owy ∏ososia w 1999 r.
lub 2000 r., zgodnie z posiadanà licencjà po∏o-
wowà, i wniosà op∏at´ od przyznanej kwoty po-
∏owowej okreÊlonà odr´bnymi przepisami;

3) Êledê — 61 420 ton na kutry i ∏odzie rybackie, bez
dokonywania podzia∏u na poszczególne kutry i ∏o-
dzie rybackie;

4) szprot — 81 720 ton na kutry i ∏odzie rybackie, bez
dokonywania podzia∏u na poszczególne kutry i ∏o-
dzie rybackie.

2. Okr´gowy Inspektor Rybo∏ówstwa Morskiego
w S∏upsku w porozumieniu z Okr´gowymi Inspektora-
mi Rybo∏ówstwa Morskiego w Gdyni i Szczecinie mo-
˝e, po wy∏owieniu 90% ogólnego dopuszczalnego po-
∏owu szprota, zamknàç po∏owy paszowe tego gatunku.

3. Okr´gowy Inspektor Rybo∏ówstwa Morskiego
w S∏upsku rozdziela kwoty po∏owowe w sposób, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotom wykonujàcym
rybo∏ówstwo morskie na poszczególne kutry rybackie.

4. Suma kwot po∏owowych, przyznanych podmio-
tom, o których mowa w ust. 3, nie mo˝e przekroczyç
ogólnego dopuszczalnego po∏owu okreÊlonego w § 1.

§ 3. 1. Kwot´ po∏owowà dorsza, o której mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), Okr´gowy Inspektor Rybo∏ów-
stwa Morskiego w S∏upsku rozdziela, z zastrze˝eniem
ust. 3, na poszczególne kutry rybackie wed∏ug wzoru:

Kp = 0,1 F x M
gdzie:

Kp — indywidualna kwota po∏owowa dorsza w tonach
przypadajàca na jeden kuter rybacki,

F — iloÊç dorsza w tonach przypadajàca, zgodnie ze
sposobem podzia∏u okreÊlonym w za∏àczniku do
rozporzàdzenia, na jeden kuter w klasie d∏ugo-
Êci, do której zalicza si´ kuter rybacki wpisany do
ewidencji statków rybackich w 2001 r.,

M — liczba pe∏nych miesi´cy pozosta∏ych do koƒca
2001 r. od dnia, w którym armator z∏o˝y∏ wniosek
o przydzielenie kwoty po∏owowej dorsza na da-
ny kuter, z wy∏àczeniem tych miesi´cy, w których
obowiàzuje okres ochronny dorsza.

2. Okr´gowy Inspektor Rybo∏ówstwa Morskiego
w S∏upsku rozdziela kwot´ po∏owowà dorsza w spo-
sób, o którym mowa w ust. 1, do chwili jej wyczerpa-
nia, przy czym o kolejnoÊci otrzymania indywidualnej
kwoty po∏owowej dorsza decyduje data z∏o˝enia wnio-
sku.

3. W przypadku gdy kwota po∏owowa dorsza nie zo-
sta∏a rozdzielona lub zosta∏a rozdzielona cz´Êciowo,
Okr´gowy Inspektor Rybo∏ówstwa Morskiego w S∏up-
sku dokona podzia∏u ca∏ej albo pozosta∏ej kwoty na po-
szczególne kutry rybackie armatorom, którzy otrzymali,
zgodnie ze sposobem okreÊlonym w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia, indywidualnà kwot´ po∏owowà dorsza na
2001 r., proporcjonalnie do otrzymanej kwoty.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. (poz. 119)

SPOSÓB PODZIA¸U OGÓLNEGO DOPUSZCZALNEGO PO¸OWU DORSZA NA INDYWIDUALNE KWOTY
PO¸OWOWE DLA KUTRÓW W 2001 R. — WED¸UG KLAS D¸UGOÂCI TYCH KUTRÓW

Lp. Klasa (m) IloÊç (sztuk) B x C (m) Ton/klasa Ton/kuter

A B C D E F

1 16 2 32 70,56 35,28

2 17 178 3026 6673,22 37,49

3 19 28 532 1173,20 41,90

4 21 5 105 231,55 46,31

5 24 119 2856 6297,48 52,92

6 25 58 1450 3197,54 55,13

7 26 13 338 745,29 57,33

8 27 12 324 714,48 59,54

A — liczba porzàdkowa,
B — klasy kutrów wed∏ug d∏ugoÊci — od 16 m do 27 m, osiem klas d∏ugoÊciowych,
C — iloÊç kutrów w danej klasie d∏ugoÊciowej,
D — ca∏kowita d∏ugoÊç danej klasy (suma d∏ugoÊci poszczególnych kutrów w danej klasie),
E — iloÊç dorsza w tonach dla danej klasy,
F — iloÊç (indywidualna kwota po∏owowa) dorsza w tonach przypadajàca na jeden kuter w danej klasie.


